
3/12 2014 

 

Dansk Atletik Forbund 

www.dansk-atletik.dk 
daf@dansk-atletik.dk 
Twitter:@danskatletik 

 

DAF Nyhedsbrev 
November 2014 

 

1 

3/12 2014 

Indhold 

INDHOLD 1 

NYT VERDENSKLASSELØB I KØBENHAVN: COPENHAGEN HALF MARATHON 1 

DAF-RAPPORT OM LØB I DANMARK NETOP UDKOMMET 2 

GODE RÅD OM LØB PÅ FACEBOOK 2 

NYT FRA GANGFORENINGERNE: DELTAG I JULEMÆRKEMARCHEN SØNDAG 7. DECEMBER  3 

SKOLE OL UDGØR CENTRAL ROLLE I SLAGELSE KOMMUNE 3 

FULD OPBAKNING BAG FORBUNDETS FORTSATTE KURS + VIDEOER FRA ÅRSMØDET 3 

MÅNEDENS DAF-PROFIL: MARIA SEVERIN 4 

VELKOMMEN TIL NYE KLUBBER 4 
 

Copenhagen Half Marathon 
Nyt verdensklasseløb i København  
– åbning for salg af startnumre 1. december 
Københavns nye, årligt tilbagevendende verdensklasseløb, Copenhagen Half Marathon 
afvikles søndag 20. september 2015 og forventes at opnå IAAFs prestigefyldte Road 
Race Gold Label som det første halvmaraton i Norden. Ligesom til VM Halvmaraton vil 
der være fortræningsmuligheder og gruppetilmelding i DAF-klub-regi. Alle klubber vil 
modtage mail med info om dette i uge 47.  
Nedtællingen til salg af startnumre er i fuld gang, og vi anbefaler alle allerede nu at 

http://www.cphhalf.dk/
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følge med på facebook.com/cphhalf. 
”Vi er superstolte over at vi sammen med Sparta nu kan præsentere vores helt nye løb – præcis som vi fra 
Dansk Atletik Forbunds side lovede efter VM Halvmaraton. Konkret bruger vi de allerbedste elementer fra 
en kæmpestor VM-succes og stribevis af gode erfaringer fra Spartas mange store løb som fundament til et 
helt nyt, tilbagevendende halvmaraton i verdensklassen”, fortæller direktør i Dansk Atletik Forbund, Jakob 
Larsen.  
Læs mere om Copenhagen Half Marathon her. 

Løb i Danmark 
Rapport om løb i Danmark med gode råd til løbsarrangørerne netop udkommet 
Dansk Atletik Forbund har netop udgivet rapporten ’ Løb i Danmark’ sammen med 
MotionDANMARK og med midler fra TryghedsGruppen. Rapporten indeholder bl.a. 
gode råd til løbsarrangørerne og er inddelt i tre hovedafsnit: 

 Løbsmarkedet før og nu: I det første afsnit giver vi et indblik i den udvikling, der 
er sket de seneste år inden for arrangerede løb samt en status på løbsmarkedet  

 Løberne: I andet afsnit tegner vi en profil af de løbere, der deltager i de 
arrangerede løb og giver arrangørerne et større kendskab til deres målgruppe.   

 Rapporten slutter af med et afsnit om IAAF/AL-Bank VM Halvmaraton, som er 
den største løbeevent, der nogensinde har været afholdt i Danmark.  

Læs mere og se hele rapporten her. 

Gode tips om Facebook på Arrangørseminaret 
Fortæl løberne det, de gerne vil vide - fremfor det, du gerne vil fortælle dem 
Lykke Borreskov Juulsen fra Borreskov kommunikation gav brugbare fif til deltagerne ved 
Arrangørseminaret søndag 9. november. Rigtig mange klubber har en eller flere 
Facebook-sider for deres klub, deres løb, deres events eller noget helt fjerde. Og det 
bakker såvel DAF som Lykke Borreskov op om. Facebook er tovejskommunikation, og 
som administrator går man i dialog med deltagerne. Lykke Borreskov Juulsen 

sammenligner Facebook med en fest, hvor man er den interessante samtalepartner, frem for en der står 
ovre i hjørnet af lokalet og råber en hel masse, som festdeltagerne ikke gider høre på. Læs en 
opsummering af Borreskovs Facebook-anbefalinger her. 

http://www.dansk-atletik.dk/da/Copenhagen%20Half%20Marathon.aspx
http://motiondanmark.dk/viden-raad-om-loeb/loeb-i-danmark/2014/loeb-i-danmark-en-rapport-om-loebsmarkedet.aspx
http://www.dansk-atletik.dk/servicemenu/Om%20DAF/Nyhedsbreve/Nyhedsbreve%20artikler/Loeb%20paa%20Facebook.aspx
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Deltag i Julemærkemarchen søndag 7. december 
Nyt fra gangforeningerne: Gå en tur og hjælp udsatte børn 
Julemærkemarchen har igennem flere år støttet de danske julemærkehjem med et 
sekscifret donationsbeløb. Til stor glæde for julemærkehjemmene, som derved får 
optimeret mulighederne for at kunne tage overvægtige børn ind. Eventen er 
landsdækkende, og alle deltagere går eller løber på samme dag og begynder hver især 
deres julemærkemarch på næsten samme tid forskellige steder rundt om i landet. Man 
kan vælge at gå eller løbe 5 eller 10km. Læs mere om deltagelse i julemærkemarchen her. 

Skole OL udgør central rolle i Slagelse kommune 
Korsør Atletik & Motion er en af hovedaktørerne, når eleverne i Slagelse kommunes folkeskoler 
fremover kan se frem til at prøve kræfter med atletik i idrætstimen.  
”Atletik er en særdeles børnevenlig sport, der egner sig godt til idrætstimerne 
i skolen. I Korsør Atletik & Motion gør vi meget ud af at synliggøre atletikken i 
forbindelse med Skole OL, men også i forhold til den åbne skole kommer vi nu 
på banen med et tilbud til kommunens og vi håber naturligvis på, at en lang 
række skoler vil benytte vores tilbud og dermed for folkeskoler. Vores dygtige 
cheftræner Zlatko Zaharov står i spidsen for al samarbejdet med skolerne, 
alvor få atletik tilbage i idrætstimerne”, siger formand for Korsør Atletik & 
Motion Peer Bagge i Slagelse kommunes pressemeddelelse. Læs mere her. 
 

Fuld opbakning bag forbundets fortsatte kurs 
Referat fra årsmødet 2014 
DAFs bestyrelse kan gå mod de kommende års store udfordringer med samme besætning – og med 
Karsten Munkvad på formandsposten i to år til. Samtidig blev det første skridt taget i retning af en helt ny 
struktur i DAFs organisation. Læs årsmødereferatet her samt referat fra B&U-konferencen, referat fra 
Seniorkonferencen og bilag 1: Notat fra Martin Roald-Arbøl fra Hvidovre AM om strukturændringer i 
Dansk Atletik Forbund. Og se videoerne fra årsmødet hvor nogle bestyrelsesmedlemmerne fortæller om 
tre af de aktuelt helt store fokusområder:  

 Kommunikation ved næstformand Torben Dan Pedersen,  

 Frivillighedsstrategi ved bestyrelsesmedlem Annette Nørgård Jensen og  

 Facilitetsstrategi ved bestyrelsesmedlem Søren Munch.  

http://www.dansk-atletik.dk/Nyhedsbreve%20artikler/Julemaerkemarchen.aspx
http://www.dansk-atletik.dk/Nyheder/2014/11/101114_Slagelse%20kommune.aspx
http://www.dansk-atletik.dk/Nyheder/2014/10/271014_Aarsmoede.aspx
http://www.dansk-atletik.dk/da/servicemenu/Om%20DAF/~/media/DAF/Atletikkens%20Aarsmoede%202014/BU-konference%202014%20referat.ashx
http://www.dansk-atletik.dk/da/servicemenu/Om%20DAF/~/media/DAF/Atletikkens%20Aarsmoede%202014/Referat%20af%20seniorkonferencen%2025%2010%202014.ashx
http://www.dansk-atletik.dk/da/servicemenu/Om%20DAF/~/media/DAF/Atletikkens%20Aarsmoede%202014/Bilag%201%20Notat%20fra%20Hvidovre%20AM%20om%20ndret%20organisationsstruktur%20i%20Dansk%20Atletik%20Forbund.ashx
http://www.dansk-atletik.dk/da/servicemenu/Om%20DAF/~/media/DAF/Atletikkens%20Aarsmoede%202014/Bilag%201%20Notat%20fra%20Hvidovre%20AM%20om%20ndret%20organisationsstruktur%20i%20Dansk%20Atletik%20Forbund.ashx
http://www.youtube.com/watch?v=jJ2pvTZVORQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zN4VKK08fWU
https://www.youtube.com/watch?v=DLTU4Qu5YOk#t=16
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Månedens DAF-profil: Maria Severin 
Dansk Atletik Forbund ønsker at være mere synlig over for alle jer, vi arbejder 
med og for. Vi bringer derfor fremover månedens DAF-profil. Vi lægger ud med 
Maria Severin.  
Navn: Maria Severin 
Stilling på DAF-kontoret: Konsulent  
Hvad arbejder jeg allermest med lige nu: Lige nu har vi netop afsluttet rapporten 
'Løb i Danmark - En rapport om løbsmarkedet'. Formålet med rapporten er at 
give vores foreninger, der arrangerer løb et indblik i udviklingen inden for 
motionsløbsområdet og et større kendskab til deres målgruppe, som de kan 
bruge i planlægningen af deres løb. Desuden ønsker vi at vise potentiale i nye 
målgrupper for på den måde at få flere med ud at løbe.  
Eksempler på andre af mine arbejdsopgaver: Herudover sidder jeg som 
projektleder på det nuværende projekt 'MotionDANMARK Kalenderen', hvor vi 
arbejder på at give vores foreninger, der arrangerer motionsløb tilbud, som får 
dem til at stå stærkere på motionsløbsmarkedet, hvor konkurrencen om løberne 
aldrig har været hårdere. Foreninger skal være de bedste til at arrangere løb.  
Min arbejdsmotivation: Lige nu er atletik og løb den sportsgren / motionsform som flest voksne dyrker. 
Det skaber en masse muligheder. Det er spændende at være med i arbejdet omkring at få de mange 
selvorganiserede løbere til at melde sig ind i foreningerne og det er udfordrende at arbejde med 
løbsmarkedet, som bevæger sig så hurtigt lige nu.   
Mit forhold til løb og atletik: Da jeg læste idræt på Københavns Universitet stiftede jeg rigtig kendskab til 
atletikken. Min underviser Mikkel Sørensen opfordrede mig til at starte til atletik og løbe 100 m. Jeg blev 
medlem af KIF og blev sprinter, hvilket jeg på ingen måder har fortrudt. Atletikken har givet mig så meget. 
Jeg har haft en masse fantastiske oplevelser med atletikken, fået lov til at lege 'eliteatlet' og træne hårdt, 
lært at præstere når det gælder, været en del af et helt unikt fællesskab i KIF, fået mange venner og også 
et job. I dag har tiderne ændret sig, og det bliver ikke til så meget træning på stadion, men jeg får løbet en 
hel del. Jeg bliver aldrig god til at løbe langt, men det giver mig en kæmpe velvære at komme ud at løbe, 
få pulsen op og clearet hovedet.  

Velkommen til nye klubber 
Vi kan byde velkommen til Ganløse Tri-Center, der er den senest indmeldte klub i Dansk Atletik Forbund. 
Vi håber at I får stor glæde af jeres DAF medlemskab. 


